NABÍDKA SŠ - platnost od 1. května 2019
• Minimální počet platících návštěvníků na školní projekci musí být třicet.
• Při školní projekci platí zákaz konzumace potravin, pochutin a nápojů.
• Platba probíhá v hotovosti na místě či převodem (dle předchozí domluvy).
• Cena vstupenky od 60 Kč, vše se odvíjí od data premiéry filmu a podmínek distributora filmu.
• Pedagogický doprovod má vstup zdarma.
• Film si můžete vybrat také ze starších titulů nebo premiérových filmů v konkrétním měsíci.
ŠKOLNÍ PŘEDSTAVENÍ zajišťuje Jana Lahodová, termíny rezervujte, dotazy směřujte na mobil:
733 765 610 | email: propagace@kino99.cz | telefon: 321 720 730
ČERNÝ PETR | 89 minut | přístupný | česká verze | Snímek Černý Petr z roku 1963 se natáčel v Kolíně a díky
digitalizaci se vrátil na plátna kin. Hlavní hrdina Petr nastoupí do maloměstské samoobsluhy jako prodavač, jeho
úkolem je však hlídat zákazníky, kteří by se snad pokoušeli odejít s nezaplaceným zbožím. Vedoucí samoobsluhy
vystupuje vůči Petrovi jako autorita bez porozumění, stejně jako Petrův dobrácký otec. Ani mezi svými vrstevníky se
Petr necítí zrovna sebevědomě.

JAN PALACH | 124 minut | 12+ | česká verze | Student, který se v roce 1969 upálil na protest proti sovětské
invazi do Československa. Film vypráví příběh posledních měsíců Palachova života, ukazuje cestu, na níž se z
milujícího syna, oddaného přítele a citlivého, přemýšlivého studenta filozofie stala „pochodeň číslo 1“. Jan Palach
nikomu z blízkých o svém rozhodnutí dopředu neřekl. Ani nenaznačil, že by byl něčeho takového schopen.

KYTICE | 81 minut | 12+ | česká verze | Sbírka baladických příběhů slavného českého básníka 19. století K. J.
Erbena je i po více než sto letech stále živá. Proto se také tvůrci filmu rozhodli vybrat sedm z balad a dát jim filmovou
podobu za využití mnoha nejenom technických novinek. Ve výsledku jde o poetickou kompozici obrazu, hudby,
fascinující krajiny a architektury.

MASARYK | 106 minut | 12+ | český dabing | Dramatický příběh, věnovaný osudům velvyslance a pozdějšího
československého ministra zahraničí, Jana Masaryka, se vrací do doby těsně před druhou světovou válkou. Historické
drama natočil podle scénáře Alexe Königsmarka a Petra Kolečka režisér Julius Ševčík. Titulní postavu Masaryka
bravurně ztvárnil démonický Karel Roden. Smrt Jana Masaryka je dodnes zahalena tajemstvím. Mnohá tajemství se
však skrývají i v jeho životě…

MILADA | 130 minut | 12+ | český dabing | Film Milada je inspirován osudem a životem JUDr. Milady Horákové,
který se dotkl mnoha lidí. Odehrává se v letech 1937–1950 a vypráví příběh ženy, v jejímž životě byly morální principy
zakořeněny tak silně, že se často ve svých rozhodnutích řídila více svým svědomím než srdcem, a to i za cenu
ohrožení vlastní rodiny a sebe sama.

MOJE STOLETÍ | 104 minut | 12+ | česká verze | Moje století je mozaikou příběhů ze století naší republiky ve
vzpomínkách stoletých obyvatel od vzniku Československa až k jejich/její současnosti. „Malé“ osudy protagonistů z
většiny regionů naší země prostupují archivními obrazy zásadních historických událostí. Dokument je dobrodružným
pátráním po naší národní identitě. Po tom, kdo jsme byli a kdo jsme. Sledujeme subjektivní svědectví žijících 25
stoletých lidí v historii naší republiky.

PO STRNIŠTI BOS | 111 minut | přístupný | česká verze | Film Po strništi bos čerpá ze vzpomínek na dětství,
které prožil Zdeněk Svěrák za války na venkově. Svým námětem zapadá do řady filmů Obecná škola, Kolja a Vratné
lahve, v nichž rodinná tvůrčí dvojice vypráví o různých fázích života mužského protagonisty na pozadí dějinných
událostí.

SKLENĚNÝ POKOJ | 104 minut | 12+ | český dabing | Film Skleněný pokoj vzniká podle slavného románu
britského spisovatele Simona Mawera, inspirovaného dramatickými událostmi 20. století i zrodem ikonického

architektonického skvostu – brněnské vily Tugendhat. Film na motivy této knihy vypráví o lidech, jejichž životy, lásku
a přátelství poznamenaly dramatické události 20. století. Osudy Liesel a Viktora Landauerových, jejich přátel,
zaměstnanců i mimořádného architekta Von Abta rámuje vznik jedné z nejoriginálnějších modernistických staveb v
Evropě, místa velkých milostných vzplanutí i životních zrad.

ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ | 93 minut | 15+ | česká verze | Film vznikl na základě stejnojmenného
bestselleru spisovatele Josefa Formánka, se záštitou Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva dopravy,
Národní protidrogové centrály a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Film vypráví příběh o
úspěšných mužích, kteří spadli až na samé dno, které se odehrává nejen v léčebně pro závislé na alkoholu,
ale i na místech, odkud cesta do ní vedla.
ZAKLADATEL | 115 minut | 92 minut | 12+ | české titulky | Skutečný příběh muže, který byl ztělesněním
amerického snu a vybudoval nejznámější síť rychlého občerstvení na světě - McDonald's. V roce 1954 dostal Ray Kroc
(Michael Keaton) objednávku na 6 mixérů na výrobu oblíbených mléčných šejků od bratrů McDonaldových, kteří
provozovali malou restauraci s hamburgery v jižní Kalifornii. Od tohoto momentu se začala psát historie obrovského
impéria…

ZELENÁ KNIHA | 130 minut | 12+ | české titulky | Vtipná i dojemná jízda inspirovaná skutečným přátelstvím.
Komedie Zelená kniha vyhrála 3 Oscary včetně ceny pro Nejlepší film. Režisér Peter Farrelly (Blbý a blbější; Já, mé
druhé já a Irena; Něco na té Mary je) se inspiroval příběhem skutečného přátelství a natočil jeden z nejdojemnějších i
nejvtipnějších filmů roku.

